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Berat Pambahai Na Barat Dimata 
5 JOGJA: 23 PEBR. — Kalangan jang dapat dipertjaja meitgatakau, bahwa Court du Bois, 
anggauta Amerika dim kom-3, ketika mengadakan kundjunzan ke Jogja telah berunding | setjara 

. fidak resmi dgn pempaaa Kep, mengenai kedudukan Rep. Gidlm pemerintah federal sementara, 

  

N SARI BERITA 

  

N — Bekas tadia aa. Mihai, 
|pada tg. 26 Febr. akan pergi ke 
1Amerika Yarikat, 

k 
—Wakil diplomatik Polonia “di 
Den Haag. benedykt Eimer, me- 
letakkan djabstennja Karena ia ti- 
dak tjotjox dgan, baluan politik 
pemerintah Polonia. 

x 

—Mulai 22 Febr.» Inggeris me- 
ngeluarkan Palestina dari daerah 
pondsterling Inggeris sbg, persi- , 
apan utk. melepcskan maudatnja 
atas Palestina aa 13 Mei. 

— Madjelis Sati Djepang memi- 
lih Hitoshi Ashida pemimpin Par- 
tai Demokrat sbg. PM. baru, meng- 

| gantikan Yoshuda (sosialis) jg. ka- 
binernja bubar pada awal bulan ini. 

x 
— Farlemen b,epzng teiih me- 
nundjuk Dr. Astiaa, | emim,in 
yana Lemoriat- dan -bekas 
ment, LN alm :ab nerha.ayama 

sebagai FM be ang jg bau. 
x 

— Kabinet Fernyis mengu- 
Ijaplan ke,er je,aannya | ernagap 
poli ik Emle coLaert se agai 

konisaris - tinggi Feantjis ai 

inco-Ijina can cjuga men,etu- 

Gju Loli, ik ment, LN Fe 2amfis, 
Ah 

disela an "Mukuen, telah gjaun 

cilangan teniara KOMUNIS :iong 

kox, Pasukan pemerntan masiii 

mempenahankan 2 kutu |eua- 

haran csG.a tu. 

— Menurut seorang pembesar da. 
ri angkatan darat italia, Argen. 

tinia telah memesan pesawat2 

terbang dari paberik Fiat di Tu- 

sio, sebanjak 65 pesawat militer 
dan 5 pesawat SAN 

— Mangkubumi Tn Abdul lilah, 
menjetudjui pemb ubaran parlemen 

Irak. Kabarnja, ia djuga menjetu- 

djui perobahan besar2an daiam 

pimpinan kepolisian dan gag 

propagarda. 

— Suatu pesawat terbang air rak 
sasa Peranijis jg, mengadakan 

penerbangan pertjobaan dari Le 
Havre ke Bordzaux telah menda- 
pat kerjelaxaan. Sisa dan bang- 
kai dari pesawat tsb. Sihampar 
gelombang kepantai Normardia. 

5 5 

—Dim, kopperensi wakil2 men- 
teri LN, Rusia. USA, Inggeris, 
Perantiis di London tentang per- 
djandjian perdamaian Austria, Ru- 
sia tak mau terima moratorium 
pembajaran 200 djuta dollar gan- 
ti kerugian perang dari Austria 
kpd. Rusia, karena termijnnja di- 
anggap terlalu pandjang. 

$ & 
—USA menuduh Rusia meme- 
tjah-belah Dierman dan memblo- 

“kir pembangunan kembali Eropa, 
Karena tidak mau menggabungkan 

dengan. 
daerah pendudukan Inggeris-Ru- 
sia di Djermen. Tuduhan USA 
tsb. ada dim. rota balasan thd. 
perotes Rusia tentang konperensi 
Djerman jg. akan diadakan oleh 
aan ngan #nnmaja. di Lon- 

SA . 

Dikatakan, bahwa gari pihak 
“Belanda tidak ada usuld baru 
Mungkin Couri Tu Bois sendiri 
memadjukan usul2 baru kepada 
pihek Rep., Gemikian pcj. 

Selandjuinja dikabarkan . dari 
“ Djakarta, bahwa. Court du Bois 

ieiah kembali di Djakarta tg. 23 
ini, Ia menerangkan, hahwa ia 
tidak davat beriemu dgn pres. 
Sukarno jg. kini sedang sakit. Ia 
hanja dapat bertemu dgn 
pres, Moh. Hatta. 
Bersama2 dgn Court du Bois 

kembali pula ke Djakarta ketua 
delegasi Rep., Moh. Rum, 

WS, 

bahwa van Zeeland,  anggiuuta 
Belgia dim kom3 dan Fernand 
yan Langenhove, anggauta Belgia 
dlm Dewan Keamanan pada hari 
Sabtu jg. lalu telah bertolak me. 
Ban ke Brussel (ibu kota Bei- 
gia)... 

: - 
" KONPERENSI DJAWA 

BARAT ML” (/ 
DJAKARTA: 23 Pebr. — Fada 

Mari Senen konperensi ke-3 Dja- 

wa . Barat dibuka di “Bandung 
oleh Recoriba Djawa Barat Hil 
man Djajadiningrat. Dalam pi- 
datonja ia memperingatkan bah. 
wa dim konp, ke-2 telah diambli 
resolusi uniuk membentuk nega- 
ra Djawa Barat. Mengenai wa- 
k12 konperensj jang sekarang ini, 
Hilman menerangkan bahwa me- 
reka, dipilih menurut .aturan pe-. 

milihan jang ,sedapat2nja men- 

si | # Gekati azas demokrasi”. 

— Anshan, pusat -indust:i bacja — Ketua komisi persiapan, Dju. 

arsa, kemudian berpidato. Ia 

berkata bahwa ,ibangsa Indone- 

Sia sendiri harus mentjegah apa 

jg. disebut bahaja perpetjahan”. 

»Selandjutnja ia mengandjurkan 

kepada para Wak, supaja memi- 

punjai kepertjajaan pada diri sen 

Giri agar dapat melaksanakan ren 

tjana kenegaraan dalam konpe- 

rensi itu. 
Suriakartalegawa kemudian 

mengusulkan supaja bahasa Sun 

Ga didjadikan bahasa perantara 

dalam pembitjaraan2.. 

Usul Hartalegawa tsb. tidak 

disetudjui sidang, dari 99 anggau 

ta hanja 9 orang jg. mufakat. 

Ansta mewartakan, bahwa gi 

Bandung dimana2 ditempelkan 

poster jang menjatakan bahwa 

suatu negara Djawa Barat akan 

membawa keamanan, keroerde- 

Dari Lake Success dikabarkan, 1 : 
(KRISIS DI TJECHOSLOWAKIA. 

, Yjechodiowakia Benesj 

kaan dan kesedjahteraan” Orang 
orang jang mungkin akan diusul- 
kan djadi kepala negara “Djawa 
Barat jalah Djajadiningrat, Oto 
Subrata (pemimpin Pagujuban 
Pasundan), Djuarsa, bekas bu- 

bati Bandung RA.A, Wiranata- 
kusumah dan mungkin djuga Su 

ria Kartalegawa. . 

- Dim pembukaan konperensi Dj. 

Barat hadir pula anggauta dele- 

gasi Rep. dan ketua Gerakan Ple- 

bisciet Re€p. Indonesia, Mr. Ali 

Budiardijo. 

Sak Dis 

PRAHA: 22 Pebr. — Presiden 
menolak 

permintaan berhenti dari 12 mn 
teri bukan-komuris dan dengan 
Cemisian menghalangi maksud ko 
muhnis untuk membentuk pfme. 
rintah jang 10070 marXis, 

Suatu delegasi komunis dasi 5 

orang menghadap presiden untuk 
mendesak supaja permintaan her 
henti itu dikabuikan sadja, Benesj 

menolak Gan berseru supaja par- 
tai2. dalam kabiast koalisi meng- 

“hentikan permusuhan dan peker.- 

dja bersama untuk kepentingan 

regara. Seruan ini ditolak oleh 

kaum komunis. - Ant-UP. 

Ta 

/ANSHAN DIREBUT 
KOMUNIS 

San Fransisco, 23” Febr.—Me- 
nurut suara radiokomunis Tiong- 
kok pada hari Saptu, maka dua 
dipisi tentara pemerintah Tiong- 
kok telah dihantjurkan oleh ten- 
tara komunis jg. telah berhasil 
menduduki kota penting Anshan, 
pusat industri badja, dan kota 

- Faku, 
Djatuhnja Anshan, 75 km sebe- 
lah barat-daja Mukden, diakui 
oleh Nanking. Sementara itu me- 
nurut berita2 pro-pemerintah Ti- 
ongkok, halabantuan tentara na- 
sional jg ada dipelabuhan Yin- : 
kow akan mengadakan serangan 
balasan thd tentara komunis. Ba- 
lebantuan itu kini sedang menung- 
gu keadaan udara jg lebih baik. 
Ant-UP-Reuter, 

SEKITAR MATINJA RADJA YEMEN 
“Perang saudara di Yemen 

CAIRO: 22 Pebr. — Lembaga Arab beranda bahwa ra 
Gja Yemen, Imam Yahya, dan 2 orang puteranja meninggal 

dunia setjara rahasia. Dari itu dikirimkan 2 orang ke Yemen utk 
menjelidiki kedjadian jang menjedihkan itu. Demikian keterangan 
Azzam pasha, sekreiaris umum 

Menurut keterangan pem. Saudi 
Arabia kpd Lembaga Arab, maka 
2 putera radja Yemen, jaitu Emir 

Hassan dan Emir Hussein, mati 
terbunuh, sedang putera ketiga 
Emir Ali luka2, 

Lebih djauh Azzam berkata, 
bahwa di Yemen kini terdjadi pe 
rang Saudara. 
Keserangan Azzam tsb. berie. 

patan den berita dalam ming- 
guan Arab ,,Akhbar ei Yom” jg 
menjatakan bahwa radja Yemen 
jang baru jang menggantikan 
Imam Yahya minta bantuan pe- 
sawat terbang dan tentara dari 
Radja Ibn Saud. . 
Putusan Lembaga Arab jang 

akan menjelidiki peristiwa tsb. 

Gikepalaj oleh Ismail Saiwat Pas- 
ha, ketua Panitia militer Ler- 

Lembaga Arab, 

baga Arab jang akan mendja. 
di panglima-bbesar tentara “ga- 
bungan negara2 Arah guna me- 
merdekakan Palestina. 

Kabaraja Azzam Pasha Gan wa 
kil2 negara2 Arab lainnja akan 
pergi pula ke Yemen. 

Menurut ,Akhbar el Yom',pa 
ngeran Ahmed Seif el Salam jg 
mestinja menggantikan Jinam 
Yahya dan jang kabarnja 
dibunuh, masih hidup dan be 

rontak melawan radja Yemen jg 
karu, Imam Wazir, 

Almarhum Imam Yahya selalu 

menutup negerinja den rapat, Se- 

hingga peristiwa di Sana (ibu 
kota Yemen) jang menjedihkan 
itu tidak bagi dunia Iuar, 

Ani.-UP, 

Isut ' 

  

    
     

  

A : . 

tamah Tentara » 
Hn 3 melandjutkan pem 

esera mempersilahkan Djaksa 
kan djawaban atas tangkisan t 
Moh. Yamin tg, 19 jl. 

Dsn pemandangan Sepintas 
lalu, demikian Djaksa Agung mu. 
lai, maka tangkisan para terdak- 
wa meninggalkan kesan, bahwa 
''Selannja ada hal2 jg. inkonse- 
“kwen dan tidak berdasar ,/nuch- 
Naa Man ag nan sebenar. 

  

2 Me iintonsekvensi. antara 

Jaln 
   

  

Syp. 1 Dim exceput ke (fi, 

pies. 0 ga ia. pres, Uus (USU. 

» pah sekerim memangsu Gjadatan 

  

aan Mm: AL sena. Kedjaksaan 

Aguou tidak berkuasa mengadili 
| kepada, MELUTUS Djaksa Agung | 

idm har ni terdapah meanenan, 

bahwa jika peraturan Pres me. 
ngenai Gl tertakwa sendiri dan 
11 terdarwa lairnja sekagai Ali 
gauia KNIP, msxa pengaE NAN 

Mu sjah. 

dak berdasar atas ,nuckhtere tea. 
Utert” karena walaupun dgn Ling 
gatijati dan Renvilie, alai2 keku 
asaan Rep, masih berdjajan laa- 

tjar uan kedaulalan kep, masin 

ada walaupun Gserahnja mendia- 
Ki ketjil. 

Tangkisan E-SLXTI mengenal 
pelanggaran trias poktica, ” nek 

manusia dan hak sepagai anggau- 
ta wakil rakjat didjaw2p oleh 
Diaksa Agung, bahwa : 
Tap Malaka cs Cilangkap keada- 
an Galam negeri tiaax berss, pers 
tiwa Juli '46 
masjarakat dan “idak cisetudjui 
sera Gitjela sebagian pesar dari 
rakjat, mata untuk menghindar. 
kan kahaja terhadap para terdak 
wa js. mengantjam disebabkan 
kegusaran rasjat, Pres. memerin- 
tahkan supaja mereka ditangkab 
dan diperiksa pi€h insiansi2 jang 
berwadjib. Kelambat:i dim ps 
riksaan dikatakan oich Djaksa 
Agung, bahwa kebetulan wakiu 
itu Keljaksaan Agung mengala- 

nj vacuum, karena Djaksa Agung 
je. lama belum diganti ditamban 
lagi dgn peristiwa 3 daerah”, 

  

   

| Sabarudin” dan ,, Hutapea”, ma- 
ka ketika KedjakSaan Agung me- 

mulai pekerdjaannja, belum sda 
sama Sekali pemeriksaan semesti. 
nja hingga harus bekerdja dari 
awal. 3 Peristiwa jg. achir ini 

para terdakwanja sudah lebih 

kana ditahan, Walaupun kesuxsa- 
ran dim hal pegawai, alat2, tem. 
pat dil, Kedjaksaan Agung Gapat 

menjelesaikan 3- peristiwa tadi, 

Pertempuran dgn pihak Bki jang 

terus menerus ditambah den pe- 

tjahnja. perang kolonial tg. 21 

Diuli '46, sangat memperlambat 

pekerdjaan sedang erang2 jz. di- 
butuhkan perlu dimedan pertem- 
puran. 

Mengenai 17 excepiier, Djaksa 

Agung mengatakan, bahwa hanja 

7 pasal jang dapat dikatakan ex- 

ceptie dim arti hukum, jaitu ex 

'ceptie ke-II-IILIV-V-VI-VI dan 

IX, sedangkan js. 19 lainnja bu- 

kan. 
Tangkisan -I, dimana terdakwa 

menolak diadili M.T.A dan ,,Atas 

Nama Republik Indonesia,” aidja 

wab oleh Djaksa Agung, bahwa 

seakan2 antara kata pembukaan 

itu jg. lazim dipakai dim keputu- 
san pengadilan sehari2 ada hubu 
ngannja Gg Linggadiati dan 
Renville. Bahwa Rep. Indonesia 
-masih ada, ini suatu kenjataan 

jg. tak dapat dipungkiri. Diber- 

bazai negara asing, putera2 Indo- 
nesia dihargai sebagai warga Ne- 
gara R.I. -dan Uang Rep. masih 
beredar didaerah kita sendiri dan 

djuga- dituzrnja. Menurut Djaksa 

Agung, tangkisan jg. dikemuka. 
kan oleh terdakwa adalah suatu 

politik betoog” jg. tidak berdasar : 

kenjataan dan Djaksa Agung mo. 

hon kepada Ketua untuk meng- 

hindarkan tia pertjobsan kediu- 

yusan itu agar kebesaran dan ke- 
agungan M.T.LA. dapat didjaga. 

Tangkisan ke-Ii-IIT jg, tidak 
mengsjahkan pembentukan penga 
dilan teniara, karena bertenta- 
ngan dgn Undang2 Dasar didja- 
wab, bahwa mengingat maklu. 
mat Wk. Pres. no X/1945, maka 
perseludjuaa BPKNIP terhadap 
peraturan pengadikan tentara ada 
lah sjah, Mengenai saat 6 bin 
sesudah peperangan AIR, her- 

23 PEBR, — Hary Senin pagi pk. 
Agung Oga diketuai oleh Mr. Dr 2 Ki 

menggontjangkan 

   
   

    

      
    
     

    

nja jatas ,,Peristiwa 3 Djuk'" Ih Atma. 
Agung, Mr. Tirtawinata, membath 
erdakwa? jg. dibatjekar' jatoh, Ms, 

  

achir, didjawab bak “kalian en 
bikin fasal2 peraturan peralihan 
dan aturan tambahan Cim Un. 
dang2 Dasar ketika Djepang ma- 
sih berkuasa, 
dari pentjipta2 

membajangkan, 

tidak seorangpun 

fasal itu dapat 
bahwa pemin- 

dahan kekuasas 1 tidak dapat di. 
Nenen an, Sean panitia, bah- 

memerlukan N 
mati3an seluruh Pt ap 2 eta 
sia. Pendjelasan kata2 ,,achirnja 
peperangan ATR” menurut Djak. 
sa Agung mempunjai arti fictief- 
Gan tidak berguna, 
,Tangkisan-IV didjawsb, bahwa 

sedari zaman Djepang dualisme 
dim tjara pergadilan telah diha- 

puskan. . 
'Tangkisan-V dimana dikatakan 

bahwa. dipakai Hukum Pidana ko 

2 fonial, aan bahwa ini ber. 
Tangkisan ke Ttvi dan IS tia : Dl dasar kekel karena Hukum 

Pidana jg. beriaku xitetapkan dim 
undang? No 1/1946, Dimana per. 
“hi diadakan perobahar supaja 
tidak berbau kolonizl. Aka 

Tangkisan.VT “jang: mentjela 
fasal 107 dan M6 sebagai dasar ta 
duhan didjawad oleh : D 
Agung, bahwa ini tidak bera 
Kita masih dim revolusi, sebab 
sampai sekarang belum selesai 

  

   

kita dgn kewadjiban seperti jg. 
tertjantum dim proklamasi kemer 
Cekaah kita, jalah memindahkan 
kekuasaan setjara saksama. Sja- 
rat untuk mentjapai ini “ialah 
menjelesaikan pekerdjaan Kita 
dgn teratur, Kalau tidak, maka 
akan terdjadi anarchi js. akan 
mendjerumuskan rakjai kearah 
kemuSnahan. Harus ada pemerin 

' tah js, kuat dan Siabiel dan harus 
Gidjaga pemerintah 
robohkan. dgn jalan 
sjah. 3 
Tangkisan-YIU tidak dapas di 

benanta karena betul kita tidak 
mempunjai Kitab Undang2 Hu- 
kum Pidana jg. dibaharui dan di- 
sjahkan oleh KNIP, tapi sudah 
ada aturan dlm fasal 2 aturan 
peralihan. 
Tangrisan-IX dikatakan di- 

tjari2 dan tidak dapat diterima, 
“ Selesai dgiz pembatjaan dja- 

waban oleh Djaksa Agung, maka 
pembela Mr. Gatot minta kepada 
Ketua Mankamah supaja sidang 
ditunda buat 1 djam, karena pe 
bela serta para terdakwa hendak 
mengaiakan perundingan sendi 
ri. Pk, 9.30 pagi ketua menunda 
sidang.— 

Sesudah sidang ibuka kembali, 
maka mr. Gatot bersata, bahwa 
pada hari Kemis nanti 'ia tan 
mengsmukakan pleidooi dan akan 
mergemukakan ,wraking”- atau 
alasan2 keberatan terhadap ha- 

yss 

kim militer, Republiek. dan du- 
pliex tidas akan diadakan Sebab 
tidak ada sesuatu jg. bari. 
Ketua Mahkamah mendjawab, 

bahwa pihak pembela berpikir 
menurut tjara jg. berlaku dimuka 
Raad yan Justitie dan berpenida- 
pat, bahwa hal ivu sebenarnja nre 
njimpans, tetapi ja ingin meme- 

“ Nuhi permintaan pembela, meski. 
pun bermaksud dan lebih suka 
menjslesaikan perkara isi sele 
kasonja. Sidano lalu diundur sam 
pai Kemis tg. 25 jad. dj. 830. : Na 5 

TAK MEMBERI KONSESI 

MENJAEK, 
Kepada negara? jg. menjetudjui 

pembagian Palestina. 
KAIRO: 23 Pebr. — Negara2 

Arab jang tergabung dim Lemba- 
ga Arab tidak akan memberi kon. 

sesi minjak lagi kepada negara2 . 
jz. menjetudjui pembelahan Pa- 
Jestina, demikian diterangzan 

oleh Azam Pasha, Sker. djendr. 
Lembaga Arab sehabis sidang pa. 
Ga tg. 22 Pebr. ji. Pemasangan 
pipa2 minjak baru djuga tidak 
dibolehkan 'oleh maskapai2 jane 
dipunjai oleh orang2 jg. kebang- 

, menjetudjui pembelahan 
Palesiina, sedang perdjandjian? 
js. lama tentang pemasangan 
pipa2 minjak itu akan ditiodsau 
kembali. Den keputusan itu di. 

- duga pemasangan pipa oleh suatu 
maskapsi minjak Saudi Arabia. 
Amerika jg. terbesar di Timur 
Tengah jg. kini Ma NT 
kan akau terbengkalai. 

fr 

2 di 
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JOGJA: 23 Pebr, — ,,Setelah 

ahir, makn karena kemdaan 

5 (ata Mononutu | 

(peperangan Asia Timur  bet- 
technisch-administratief, 

dig.juridisch, pemiraping di Indonesia Timur terpaksa harus me- 
nerima realiteit”, begitu A. Mononutu memulai ang 

-apan para undangan dalam pertemuan di Klaten hari Senin 

“ Petapi, walaupun demikian, 
N.LT. tidak mau masuk N.I. S. 

. dengan tiada Republik", kata se- 
terusnja. 
Seterusnja diuraikan tentang ter- - 

djadinja egara Indonesia Timur, 
jg. dibentuk karena adanja ,,nood- 
“ordonnantie” dari 

di Den Pessar. Didulam,,noodor- 
donnantie” tadi ada satu tjahaja 
matahari, kata Moaonutu, jaitu, 
bahwa negara tadi akan mempu- 
njai parlemen, tempat rakjat akan 
dapat pemperdjoangkan. suara- 
nja. Hingga sekarang ini kabinet 
telah mengalami 4 kali krisis, jg. 
disebabkan karena perdjoangan. 

dalam parlemen. Dengan adanja 
parlemen itu pula, mereka dapat 
menguadjurgi Republik, dan se- 
karang ini pemerintah di Negara 
Indonesia Timur mempunjai tjo- 
rak kebangsaan, (Tepuk tangan). 

Parlemen Negara Indonesia Ti- 

mur hingga sekarang telah me- 
ngadjukan beberapa mosi kepada 
pemerintah, jang'antara lain me- 
puntut supaja bahasa Indonesia 

| didjadikan bahasa reswi dari N. 
LT.: supaja pegawai2 N.IT: 
bertanggung djawab kepada ne- 

ranja, dan supaja dibentuk 
entara Nasional di N.LT. (Te- 

puk tangan). 3 
Adapun soal bendera, menurut 

keterangan Mononutu, hingga 
sekarang masih mendjadi perbin- 
tjangan. Tetapi umumnja semua 
sudah setudju adanja bendera jg. 
beralas merah putih. (Diantara 
80 anggauta parlemen, jg. setu- 
dju merah putih ada 60 orarg). 

Mosi pengiriman ,. Goodwill 
Mission” ke Republik itu diam- 
bil, karena N.I. T. berpendapat, 
bahwa Republik adalah anasir jg. 
penting dalam pambentukan Ne- 
gara Indonesia Serikat jang akan 
datang. Oleh karena itu hubu- 
ngan jang resmi dengan Republik 
barus ada, Lebih2 djika diingat, 
bahwa dalam manifes politik pe- 
merintah Negara Indonesis Ti- 
mur, jg. lezimnja disebut ,,Mani- 
fes Politik Nadjamudin”, dengan 
resmi dinjatakan, bahwa zonder 
Republik tidak akan ada Negara 

Van Mook 

pidatonja diha- 

Pari Ben dl 
| Sementara itu tm. Massarapi 

' Inengatakan kepada Antara” 
bahwa keradjaan2 . di Sulawesi 

Selatan dulunja adalah keradia- 
ang merdeka. Peperangan “GOA - 

dan Boni adalah mendjadi bukti2, ti 

bahwa radja2 di Sulawesi tjinta 
pada kemerdekaan. Radja2 Sula. 
'wesi setudju benar dgn susunan 
Negara Federal seperti NIS jang 

merticka dan. berdaulat. 5 
: o- : 

Dewan pertimbangan 

agung bersidan8. 

Jogja 23Pebr. — Hari Senin pagi 

ihi D:wan Pertimbangan Aguag 

mengidakan sidang di Astana cisim- 

pin oleh wk Ketua Sutardjo Karta- 

hadikusam - Sidang akan membitja- 
- yakan la oran2 tentang keadaan di 
Suraatera cari wk. Ketua Dewan 
Surjo serta membitarak.n usul2 dsr! 
beb rapa a-g auta. Ant, 

NA 

Kabinet Bersidang. 
logja 23 Pebr, — Hari Senin pagi 

Kabinet mengadakan sidang. Hadlir 
para Mesteri ketjual jg berada di 
Djakarta d-n diluar nszeri. Sidang 
tab. membitjarakau soal dalamneg ri 

dan situasi sekarang. Ant, 
mmljamno 

KEPUTUSAN BADAN PE- 

KERDJA KNIP. 

JOSJA: 23 Pebr, — Pada tg. 23 
Pebr. ini Badan Pekerdja KNIP me- 
ngumumkan keptusanannja tentang 
Edanja Kabjnet Prasiden dewasa ini. 
Pengumumkan itu antara lain me- 

niatakan, bahwa meskipun dalam 
azasnja Badan Pekerdja KNIP Meng- 
hendaki Kabinet jg. bertanggung: 
djawab, tapi. untuk sementara me- 
njetudjui adanja Kabinet Presiden, 

i 5 ga 

KURSUS KADER KOOPERASI, 

JOGJA: 23 Pebr. — Atas usaha 
Pusat Koperasi Rakjat Bantul di 
bantu Djawatan Koperasi Daerah 
Jogja, baru2 ini telah diadakan 
kursus koperasi. Kursus tsb. Gi- 
ikuti oleh 48 orang, masing2 2 
orang wakil dari tiap2 kajurahan. 

j oa Jam, 

BERITA TATA. USAHA, 
Kini kifa telah terima Madjl. 

“Siasat” No, 51. Mereka jg. ingin 

mengikuti persoalan politik jang 
agak Juas, kita persilahkan ber- 

hubyngan dgn kantor kita dgn 

    

   

  

Tumur 

bali selwuh onderseming ig se- 
karang dapat bekerdja aibutuh- 
kan sedikitnja 100.040 buruh jg 
didatangkan dari Djawa. Onder- 
neming2 jg sekarang bekerdja, 
bwuinja hanja buruh2 berassl 
dari Djawa jg belum pulang, ig 
ditahan oleh Diesang dan dilan- 
Gjutkan oleh Bld., sedang ,kon- 
traknja” sudah lewat dari 3 tahun. 
Selindjutja dinjatakan, bahwa 
pemindahan buruh ke Sumatera 
sukar.-dikerdjakan, djika dgn Re- 
publik tidak dilakukan perdjan- 
djian mengimport buruh dgn per- 
aturan2 sosial.selaras dgu kema- 
djuan dijaman. (Brata News). 

me 

HARAPAN PANEN BAIK. 
NG 

Jogja 23 Pebr - Berkenaan dgn 
pernjataan Gotzen Menteri Ne- 
gara Bid. bahwa di Djawa, Su- 
matera dan Madura akan menga- 
lami kemunduran produksi ma- 
kanan, Menteri Persediaan Ma- 
kanan Kasimo menerangkan, bah- 
wa pernjataan demikian itu boleh 
djadi benar, akan tetapi kemun- 
duran produksi itu tidak ada dida- 
erah jg 1000/, dikuasai oleh Repu- 
bik. Beberapa daerah Republik 
jig dahulunja minus, sekarang Su- 
dah dapat memenuhi kebu'uhan- 
nja sendiri, misalnja Bodjonegoro 
dan Banten. Panea-bulan Mei jad. 
banjak memberi harapan baik, se- 
lain pertolongan alam, djuga ke- 
gijatan para petani demikian Ka- 
simo Ant. 

5 Be AAN 

PUTUSAN KONPERENSI 

PARTAI SOSIALIS. 
Jogja 23 Pebr. Konperensi kilat 

Partai Sos'alis tg. 21 ini, antara 
lain memutuskan: 1. menjatakan 
tidak setudju dgn susunan Kabi- 
ret Presidentieel sekarang ine- 
nuntut terbentuknja Kabinet par- 
lementer rasional 2. Menjetudjui 
naskah Renviile dan bersedia 
membantu melaksanakannja. Se- 
lain itu memeijai kepada para 
angg?uta jang telah mendirikan 
partai baru. Selandjutnja Partai 
Sosials menjatakan ,,Pedoman 

Politik” jalah yengelhatan politik 
dari golongan ig memisahkan diri 
isb. mei gandurg perbedaan prin- 

sip dgn keterangan azas Partai 

Sosialisdanjgtelah disiarkan se- 

€ 

'Pebr.-P mind . | . ig baru kemtali.dari . Sumatera menjatakan, — Redaksi 
| b hwauntuk menghidupkan kem- 

staaikun. 

  

    

   

  

     
Kepada Redaksi 
aksi Jth. "an 

Saja dan banjak teman pain 
tahu, siapakah Hi Tea Uridian 

Wang Negara jl. itu beruntupg 
menarik Hadiah No. 1? - Sebab 

biasanja ' orang2 ig. berbahagia 
itu, selalu tidak luput dari per. 
hatian tuan... 
Dalam pada itu djanganlah ke. 

'biasgan didjaman Djepang teru- 
lang sekarang ja'hj ada Undian 

Uang tapi, siapa je. menang tiada 
diberitehukan, sehingga menira- 
pulkan pertanjaan jg. bukan- 

. bukan, TN 
Merdeka... 

   k 

  

Keterangan Redaksi: — Kita 
sebenarnja telah 'berusaha men-- 
dapatkan keterangan dari Bank2 
jg. bersangkutan, tapi hingga kini 
belum djuga berhasil. Tapi jakin- 
lah, bahwa untuk kepentingan 
Undian2 jad. Bank2 tadi tentu 
akan memperhatikan surat tuan 
tsb. 

SEKOLAH GURU DAN HAKIM 
ISLAM. 

SOLO : 23 Pebr, — Kini di Solo 
dibentuk sebuah panitia ,,Sekolah 
Guru dan Hakim Islam”, diketuai 
rh K.H. Ngadenan, Lama kur- 
sus 4 tahun, sedang jg. diterima 
mereka jg. telah tammat -— dari 
Sek. Menengah dan Madrasah jg. 
sepadan. — Ant, 

8000 HA TANAMAN TEMBAKAU 

'BODJONEGORO: 21 Pebr. — 
Sesuai dengan rentjana. 3 tahun 
Kemakmuran, pada tahun 1948 

ini Pusat Perkebunan Republik 
Indonesia bagian tembakau ' me. 
renibjanakan tanaman tembakau 
sejuar 8000 ha, 5000 ha untuk 
tembakau Virginia dan 3009 ha 
untuk tembakau Djawa. Djum-. 

lah tsb. akan menghasilkan 24.00 

ton teinbakau krosok. - Arit. 

A.W. MANGLI DITEMBAK BLD. 

JOGJA: 22 Pabr, — Kabar ter. 
lambat dari pihak resmi menga- 
barkan, bahwa Asisten Wedana 
Mangli (Djember) bernama Wi. 
digdo pada tg. 2 jl. ditembak mati 
olsh Bid... Alasan penembakan 
Oleh karena dirumahnja terdapat 
sebuah revolver, meskipun tidak 
ada pelurunja. - Keluarga AW. 
tsb. diangkut oleh Bld. ke Djem. 

ber - Ant. 
Ja 

X Tambang minjak di Air Me- 

£- (Rengat) dengan 230 orang 

     
| BADAN PENERBIT NASIONAL 

    

(Telp, Red. 631 — Adm, 604. 
Jogjakarta. 

Tjata jatatan 
Mang Karta setelah ambles be. 

berapa waktu -karena tidak laku, 
sekarang muntjul lagi. Dapat di. 
mengerti, kalau ia akan berusaha 
s€kuat2nja mendjadi populer lagi. 
Barangkali terbajang lagi dimuka 
nata enajalnja SK aterenan ga ia 
menidjadi wali negara Djawa 
Barat: Dapat dimengerti, kalau 
“ia supaja mendapat hati dari ili- | 
duk semangnja, mengusulkan spj 
bahasa Sunda didjadikan bahasa 

pengantar. 
' “Memang banjak manusia jang 
lebih Bid daripada Bid, dan ingin 
“4ebih separatis dari Bld separaat. 

: Pa 

| GERAKAN REPUBLIK DI 
0 BANDUNG. 

JOGJA: " 237Pebr. — “Setelat 

naskah Renville ditanda tangani, 

oleh sementara pemuka2 di Ban- 

dung telah timbul keinginan utk 

mengadakan usaha2 jg. sesua. dg. 

keadaan baru ini, Diantaranja te- 

lah Eisiapkan suatu gerakan Je. 

akan diberi nama Gerakan Repu- 

blik, jaitu sematjam gerakan Ple- 

bisit jg. didirikan di Djakarta, 
ad 8 

eta tani : 

TNI TANGKAP INOYE 
Pemimpin ,,/Hariman 

: Liar” : 

'. Singapura, 23 Pebr.—- Kapten 

Inoye. komandan Djepang Se 
lasjkar ,Harimau Liar” telah di 

tangkan oleh TNI di Sumatra. « 

Inoye akan diadili, karena ditu- 

duh bahwa laskarnja telah mem- 

bunuh beratus2 Grang piemeu 

sediak th. 1945. Demikian mwe- 
nurut seorang pegawai pemerintah, — 

Rep.,Lasjkar tsb telah menjerang 

baik pihak Bld maupun pihak 

Indonesia di Sumatra, dan acbir , 

nja dapat dibitasakan pada bla. : 

“Des. tabun jl, tapi Inoye ber-, 

hasil melarikan diri. 
Menurut John Sanduk, seorang 

pegawai pemerintah Rep. Inoye 

kini ditahan di Bukittinggi. Inoye 

bersama 2 kaki-tangannja 

iditangkap ditempat persembu- 

njiannja di Sumatra Utara baru? 

  

  

  

  

  

Indonesia Timur, demikian mo- "lekas Persediaan sangat terba- belum dibitjarakan dalam Polit pegawai tiap2 bulan dapat meng. ini, ketika pasukan2 Rep, me- 

nonutt.- Ant. tas. Biro, Ant. : hasiikan minjak tanah 275 ton. ngadakan pembersihan.--AP . 

va book LL tv aa Ra nan en 
35 

5 : No. 1040/GIII/48j 
Dengan ini kami mengutjapkan | 

banjak terima kasih kepada seka | 
Han handaj taulan, teman2 dan | 
murid2 atas perhatian, sumba. 
ngan serta bantuan jang berupa 
apapun, pada. hari perkawinan 
kami te. 19/2-1948. 

Hormati kami 

Boewito dengan istri. 

2-140, : 

mood n la ra ALL LLLL 

  

Pembetulan, 

Dim adp. kemarin tentang utja- 

pan terima kasih Pas. Pul. Pe- 

'ngawal tertulis PBSM js. mesti- 

  

nja PBSN, 

Ma mana 

Proces Sudarsono C 

  

' Sidang ke II (Djawaban Djaksa 

Agung) 10 hel- Ini hari dapat dibeli di 

PANIIYA TAHANAN POLITIK 

Margco-muljo 10-Jogja. Harga R 10.- 

2-141 5 
Sae ema 

LELANGAN PUSAT FKI. 
Hasil lelangan Pusat FKI, pd. pt. 22-2-1948, 

sebesar R. 48 905,— (ampat puluh delapan 

ribu sembilan ratus lima tupijah). Harj 

lelang berikutnja besok pada tg: 12-3-48. 

2-135 e 

ERI HADIAH 

MB Kepada orang jang menemukan 

Ng | surat2 keterangan Saja, a.l. dari 

| Residen Lampoeng, C.B.Z. Se- 

marang dan Biro Perdj, Hilang di 

| Pesar Malam Patook tg. 21-2-:48. 

Atmowilogo, Ngadiwinatan 

INgill/41-Jogia. 2-136 
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| 

PERINGATAN 1 Th. 

Perhimpunan Pemuda Teknik Indonesia 
TJABANG JOGJAKARTA. 

Panitia Peringatan Tahunan 
dang Para Anggauta' dan 

makan ,,CARIOCA" - Tugu 
Mengharap kedatangan P. 

"Daerah Jogja pada t9. 29-2-1948 dj. 930 pagi dirumah 

PEMBANGUNAN, djuga Wakili PERS. 
Kanior Panitia — Pakuningratan 42 — 

2-138 

3 Enam BEAN SEAT IE EN NE Nana gang Sena adan FOG/ BAS3 

Sdr. SUNARDI c.s-. mengun- 
Bekas Peladjar P. J. S5. di 

2. 
T. MENTERI PEMUDA dan 

tp, 958.   

  

- 

  

  

20,— per exemplaar, diedarkan 

Pesanan dari luar 

wesel Gari para pemesan. 
Dioki 

ma (eratis) tidak diadakan.     
1 25139,   

Telah terbit madjallah modern ,LENS”, bergambar: harga R, 

Diokjakarta : ,Ipphos” Coy Lid, Dj, Sajidan 7, Toko »Pantja- 
Sila”. 

-S010 pasar Pon No. 5, dan Toko buku ,,KB.” No- 

: nonzan. 

Madiun Kantor Usaha Pembangunan Economi . ,,Paso- 

pati” Klegen Dj. Gloggang No. 9. 

Kediri : Pusiaka Rakjat. 

Blitar - Kantor Kerdjantara. Dj. Kabupaten 35. 

Tulung-Agung: Tuan M. C. Chaman. Kauman, 

Djombang - Toko buku: Wang Tjung Fung, Parimono. 

Purworedjo Toko Kertosentono. : 

Magelang Toko ,,Han” Pontjol. Se jain 

: Pati Toko ,,Ana” Muka Stasion. 

Ongkos kirim 595 sekurang-kurangnja (minimum) R. 2—. 

Berhubung dengan tingginja p@rongkosan, maka nomor pertju. 

Harap umum maeum dan maaf adanja. 

mulsj hari ini di: - 

a, dikirim sesudah menerima pos- 

Djokjakarta, 21-2-1948. 
vIpphos” Coy Ltd, 
Bagian Penerbitan. 

PENGUMUMAN 
L Mula: tanggal: 24 Februari 

Urusan Brigade2 jang di Dja 

Tengah No. 5. : g 

9. Segala sesuatu jang bersangkutan dengan dinas dan surat 

menjurat mengenai instantie tersebut, sipaja berhubungan de- 

ngan alamat tersebut diatas. : : 

3, Harap jang berkepentingan maklum adanja,- 1 

: 'Putjuk Pimpinan 

Tentara Nasional Indonesia 

tt 5 Wakil Kepala Staf - 

2 Te Beni x Seeretaris HE. ” « 

2.137. : (Litnan. I, Amir Moertono). 

1948, Markas PP. TNI. Bagian 

lan Widoro 5 pindah ke Binteran 

  
  

  

PENGUMUMAN 

Kepada semua Badan2 dan 

selama ini memberi bantuan 

Selandjutnja 

B. T.N. Jogja/Kedu, mulai h 

Surakarta”, 

2-133 

BADAN TEXTIL NEGARA 

,Mulsi ini hari kantor Tjabang B.T,N. Jogja/Kedu & 

Dagen Jogjakarta telah dibubarkan dengan resmi, $ 

kan diperbanjak terima kasih. 5 

semua jang berkepentingan dengan Tjabang 

lahkan berhubungan langsung dengar Pusat B.T. 

BADAN TEXTIL NEGARA SURAKARTA 

Bagian Pemeriksaan. Dep 

  

Djawatan2 Pemerintah jang 

jang berharga, kami atjap- 

ari pengumuman ini dipersi- 

N, di 

  

Sebagai usaha utk memadjuka 

ke perindustrian nasional, 

bahagian pendjualan kertas-mer 

dan badan2 jg ingin memesan 

kita. cb 

Kertas-merang.putih ukuran       Sajidan 7 . Djokjakarta. 

EP 

USAHA NASIONAL. 

mulai sekarang Kita mengadakan 

49 X 64 seriem harga. Ri 340-—u 
BADAN 

: 1, dmn Z 

553 8 | 

mn keradjinan rakjat  mentjapai” 

ang halus. Kepada -kementerian2 

kertas, dapat . berhubungan dsn: 

en Pad Knee j 

— (Bhg: Penerbitan — Jogja. 
3 

  
ga 

  

  


